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Vandra i Österrike 

 
 

Wachau World Heritage Trail PLUS, 7 nätter 
Krems - Melk, 4 - 5 vandringsdagar 

 
I Wachauområdet kommer Donau verkligen till sin rätt och är vackrare än någon 
annanstans. Det milda klimatet och de branta bergssidorna skapar idealiska 
förutsättningar för fruktträdgårdar och vinodlingar. I detta vackra område, längs 
sidorna av Donaudalen, går långdistansleden Wachau Heritage Trail. Vandringen 
bjuder på magnifika panoramavyer över ett av Österrikes äldsta kulturlandskap med 
karaktäristiska vinodlingar, aprikosodlingar och Donau i dalens botten. Den 
omväxlande vandringen tar dig förbi branta klippor, över mjuka kullar och genom 
välskötta vinodlingar. Pittoreska må byar fulla med historia och kultur pryder 
landskapet. Låt dig väl smaka av goda viner och utsökta regionala specialiteter. För 
att säga det kort - denna vandring är en perfekt kombination av natur, kultur, bra 
boenden och kulinariska höjdpunkter! 
 
Längs denna vandring bor du på uppgraderat boende. Din hund får gärna följa med 
dig! 
 
Höjdpunkter 

• Välskötta idylliska vinodlingar 
• Vackra panoramavyer över Donau 
• Pittoreska byar längs Donaus stränder 
• Kulinariska regionala specialiteter  
• Uppgraderat boende 
• Båttur på Donau 
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Dag 1 – Ankomst till Krems 
Krems ligger på Donaus norra strand och är 
den östra entrén till Wachaudalen. Staden är 
en av de äldsta i Österrike och dess historia 
är starkt länkad till vinodlingens historia. 
Detta kan du får veta mer om på City Wine 
Museum i Krems. Staden är vacker och har 
tagits väl hand om av sina invånare. Faktiskt 
så väl att den 1975, av UNESCO, blev utsedd 
till ”Model City for Historical Preservation”. År 
2000 kom staden med på UNESCO’s 
världsarvslista. Här kan det alltså vara 
trevligt att spendera lite tid med att gå runt 
och insupa atmosfären innan vandringen. 
 

Dag 2 – Krems - Dürnstein 
Du börjar din vandring uppför, in bland 
vingårdarna, till utsiktsposten Donauwarte. 
En fantastisk utsikt över den blå Donau, 
Krems och det imponerande Göttweig 
Kloster väntar dig här. Vandringen tar dig 
sedan nerför genom skog till en skuggig grön 
dal med en porlande bäck. Du fortsätter 
uppför över kullarna till Fesslhütte där du 
kanske känner för en paus. Ytterligare några 
höjdmeter väntar dig på din väg till 
utsiktsplatsen Starhemberg Warte innan du 
tar dig ner mot Dürnsteinruinerna. Stigen är 
här bitvis smal och ganska brant, så en viss 
säkerhet på foten krävs. Efter besöket på 
den storslagna ruinen är det dags för dagens 
sista ansträngning uppför, den branta 
Eselsteig, innan du tar dig ner till Dürnstein 
vid Donaus strand. 
  
Det finns alternativa vandringsvägar som 
innebär att du undviker de brantaste 
partierna. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning:  510 m, 
sänkning: 500 m. 
Lätt - Medel vandring (grad 2-3), 12 km 
 

 
 
 
 

Dag 3 – Dürnstein - Weißenkirchen 
Dagen börjar med att du tar den lilla färjan 
över Donau, från Dürnstein till Rossatz. Här 
går du genom den vackra byn med dess 
trädgårdar. Vandringen fortsätter förbi det 
största området med aprikosodlingar, 
”apricot mile”, i Österrike. Du följer sedan en 
skogsväg genom ett skogsområde. Sista 
biten upp till Seekopf är smal och brant, men 
utsikten från Seekopf är hänförande och 
mödan väl värd. Njut av alpvyerna innan du 
går ner längs en stenig stig. Här är det brant 
och kan var halt, så det krävs att du känner 
dig säker på foten. Du kan välja att gå en väg 
runt toppen om du känner dig osäker. Väl 
nedanför toppen går vandringen vidare 
längs skogsvägar ner till Donaus strand och 
St Lorentz. Här tar du kabelfärjan över 
Donau till Weißenkirchen. 
 
Det finns alternativa vandringsvägar som 
innebär att du undviker de brantaste 
partierna. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 490 m, 
sänkning: 480 m. 
Lätt – Medel vandring (grad 2-3), 16 km 
 

 
 
Dag 4 – Vilodag i Weißenkirchen  
I Weißenkirchen omges du av vingårdar och 
gröna skogar. Mitt i det härliga landskapet 
ligger den gotiska kyrkan. Det är 
anmärkningsvärt vackert. Västerut, längs 
Donau ligger byarna Jochin, Wösendorf och 
St Michael med sina stora vinodlingar. 
Tillsammans med Weißenkirchen utgör de 
den största vinodlingsgemenskapen i hela 
Wachaudistriktet. Idag väljer du hur aktiv du 
vill vara. Du kan besöka museum, ta en 
båttur på Donau eller göra en kortare 
vandring i området. Ett förslag är 
cirkelvandringen ”Achleiten circuit” där du 
längs vägen kan stanna till för provsmakning 
på vingårdarna. 
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Gasthof Prankl 
 

Dag 5 – Weißenkirchen - Spitz   
Du lämnar Weißenkirchen via ”vinleden”, 
förbi pittoreska vinkällare, uppåt genom 
områden med vinodlingar. Vandringen går på 
transportvägar som är grusade eller 
asfalterade. Skogsvägar tar vid och det går 
brant uppför till utsiktsplattformen 
Buschandlwand. Det är skönt med skuggan i 
skogen på vägen upp. Njut av hänförande 
vyer över Donaudalen innan du fortsätter 
nerför mot Spitz. Vandringen nerför, där en 
kort sträcka är smal, går huvudsakligen på 
gångstigar genom skogen. Väl nere i dalen 
Mieslingtal återstår en sista ansträngning för 
dagen. Du tar dig uppför till Rotes Tor (”Röda 
grinden”), en av Spitz sju stadsportar. 
Härifrån får du en fin vy över Spitz, dagens 
slutmål. 
 
Vill du ha en flackare vandring, eller känner 
osäkerhet för branterna, kan du välja att 
vandra genom vingårdarna direkt till Spitz. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 600 m, 
sänkning: 600 m. 
Medel vandring (grad 3), 12 km 
 

 
 
 
 
 

Dag 6 – Spitz – Aggsbach-Dorf, buss till 
Melk 
Idag tar du dig återigen över Donau med 
kabelfärja, denna gång till Arnsdorf. Dagens 
sträcka går till stor del genom fridfulla 
skogar, men startar längs vingårdarna vid 
Donaus strand. Vandringen fortsätter sedan 
längs en lång skogsväg tills du ansluter till St 
Jacobsleden. St Jakobsleden är en 
pilgrimsväg som går från Göttweig kloster 
hela vägen till Santiago de Compostela i 
Spanien. Ett av stoppen längs pilgrimsvägen 
är Maria Langegg. Ta gärna ett stopp här för 
att titta på freskomålningarna och kanske ta 
något att äta på värdshuset. Du fortsätter 
genom Dunkelsteinerskogen till 
Aggsbachruinen. Ruinen av det medeltida 
slottet bär på många historier och är väl värt 
ett besök. Från ruinen, som ligger högt upp 
på en klippa, kan du beundra det vackra 
landskapet med den blå Donau som slingrar 
sig i botten av dalen. Stigarna nerför till 
Aggsbach går längs fina alpängar. Härifrån 
tar du sedan bussen till Melk. 
 
Vill du genomföra en lättare vandring kan du 
välja alternativet längs Donaus norra strand 
till Willendorf, varifrån du tar buss till Melk. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 640 m, 
sänkning: 640 m. 
Medel vandring (grad 3), 15 km 
 

 
Vinkällare på Hotel Post, Melk 
 
Dag 7 – Färja Melk - Krems 
Melk är den västra porten till Wachau. Även 
om vandringen nu är slut finns det 
fortfarande nya upptäckter att göra. Vi 
rekommenderar att du tar en tur i den fina 
orten Melk och besöker det imponerande 
klostret innan du tar båten tillbaka mot 
Krems. Båtturen längs Donau låter dig återse 
vandringsområdet och byarna du bott i från 
en annan vinkel. Du anländer till Krems där 
du startade vandringen. Kanske passar du på 
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att strosa genom staden och slår dig ner på 
en mysig restaurang med ett glas av det 
goda vinet från Wachau. 
 

 
 
Dag 8 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för avfärd hem 
eller mot nya äventyr.  
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 
Från en person och uppåt.  Är ni ett sällskap 
på mer än 9 personer, kontakta oss för 
offert. 
 
Svårighetsgrad  

• Snittvärde svårighetsgrad: 2,8 / 5 
Svårighetsgraden är satt utifrån 4 
dagars vandring, en vilodag och en dag 
med båtresa tillbaka till Krems.  
• Två dagar är lätt – medel och två är 

medel. 
• Leden går längs Donau, i såväl dalen 

som uppe på höjderna. Leden går 
längs väl underhållna 
vandringsstigar, grusvägar och 
gångvägar. På vissa ställen, främst 
vid vingårdarna, gård leden på 
asfaltsvägar.  

• Bergstopparna i Wachau är inte 
höga, men bitvis branta. Du behöver 
därför vara säker på foten på vissa 
ställen. 

• Leden World Heritage Trail 
(Welterbesteig på tyska) är väl 
markerad med gula skyltar med ett 
vitt ”W”. Bitvis följs leder där det 
också finns andra markeringar. 
Dessa lokala vandringsstigar är 
vanligtvis markerade med 
färggranna ränder eller trianglar. 

Kortare sträckor, särskild vid 
utkanten av byar kan ledmarkeringen 
försvinna eller vara gles. Det finns 
detaljerad ledbeskrivning. 

• Det finns alternativa vandringsvägar 
i ledbeskrivningen. Huvudleden är 
blåmarkerad på kartorna i 
ledbeskrivningen medan den 
alternativa vandringen är markerad i 
rosa eller orange. 

• Total sträcka att vandra är 55 km 
fördelad på 4 vandringsdagar. En 
dag är vilodag alternativt gör du en 
valfri vandring i närområdet. Sista 
dagen är avsatt för båttur på Donau. 

 
Boendet 
Du bor särskilt utvalda hotell eller Gasthaus. 
För aktuell information se information på vår 
hemsida. Samtliga rum har sängkläder och 
handduk. Rummen har dusch och toalett på 
rummet. 
 
Vi bokar dig i första hand på platserna som 
nämns i programmet men undantag kan 
finnas på grund av fullbokade hotell. Om 
nödvändigt bokar vi dig på närliggande ort 
med transfer. Kostnad för transfer kan 
tillkomma. 
 
Är ni ett större sällskap eller under perioder 
när det är hårt bokat kan det bli nödvändigt 
att dela upp sällskapet på två eller 
flera boenden för att lösa boendet. 
 
Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 
Flyg 
Närmaste flygplats till start- och slutplatsen 
Krems är: 

• Wien (77 km) 
 

Lokala transporter 
Från Wien är det 1 – 1,5 timmes resa med tåg 
till Krems. 
 
 
 

http://www.vandra.se/
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Egen bil 
Det finns ett begränsat antal avgiftsfria 
parkeringsplatser på hotellen i Krems där 
bilen kan stå under hela vandringsturen. 
Ingen reservation är möjlig. Det finns även 
många allmänna parkeringsplatser i 
närheten av hotellen, kostnad ca 
€20,00/vecka. Fråga vid ankomst på 
hotellet om parkeringskort.  
 
OBS! Om du ska köra på motorväg i Österrike 
måste du ha en Vignett (märke som visar att 
vägavgift har betalats) som du köper vid 
gränsen och som ska klistras fast i rutan.  
 

Program 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg du 
planerar att boka så lägger vi in dem i ditt 
program och kompletterar med information 
om lämpliga anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. Tåg- 
eller flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 
Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg mejlar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via mejl med program. 
Vi kan aldrig garantera att dina datum 
fungerar förrän allt är bokat och bekräftat. 
Vid ändring av datum utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 
 
 
 

Vandring med hund 
På den här vandringen kan du ta med din 
hund. Vid bokning anger du din hunds ras 
och storlek så bokar vi in er. Eventuellt 
tillkommande kostnader betalar du direkt på 
plats. Kostnaden är € 5,00 - € 15,00/hund 
och natt.  
 
Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 
Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 
Bokning och information 
 

Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat  
Pannoniska slätten är ett vidsträckt område i sydöstra Centraleuropa som omges av berg i alla 
väderstreck. Pga av de omkringliggande bergen är området skyddat vilket också skapar ett 
speciellt klimat. Genom slätten flyter floderna Donau och Tisza vilka delar området i två delar, en 
östlig och en västlig del. Blötare väder som kommer från väst tempereras av de torra och varma 
vindarna som kommer från Medelhavet samt de svalare vindarna från Karpaterna och närbelägna 
Alperna. Antalet regndagar fördelar sig ganska jämnt under året. 

 
För mer information se: www.yr.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Wachau World Heritage Trail 
Wachau World Heritage Trail (landskapet är Världsarvsskyddat av UNESCO) är en 180 km lång led 
genom Wachaudalen, strax norr om Wien. Leden går i vackert landskap längs Donau och 
vinodlingar på bergssidorna. Längs leden finns 20 ruiner av fort och slott, terrasserade odlingar, 
tre kloster samt Jauerling, det högsta berget längs hela Donau. Vandringen går på såväl högre 
höjd som längs Donau. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 

312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 

E -post: info@vandra.se 
www.vandra.se 
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